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ALGEMENE VOORWAARDEN AMEDIDA TRAVEL  

 

Artikel 1 – INLEIDENDE BEPALINGEN 

 
Algemene voorwaarden met betrekking tot reisovereenkomsten van Amedida Travel, gevestigd te Rijswijk. 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes die Amedida Travel sluit, een 
en ander zowel ter zake van reisovereenkomsten als hieronder gedefinieerd als ter zake van losse reisdiensten 
en maatwerkreizen die op aanvraag van de klant worden samengesteld.   
 
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien Amedida Travel zich daarmee schriftelijk akkoord 
heeft verklaard en gelden uitsluitend voor de reisovereenkomst waarop zij betrekking hebben.   
Eventuele door de contractant gehanteerde algemene voorwaarden worden door Amedida Travel niet 
geaccepteerd, tenzij Amedida Travel uitdrukkelijk schriftelijk anders met de contractant is overeengekomen.   
 
Alle aanbiedingen, reisvoorstellen en offertes van Amedida Travel, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, 
tenzij deze een termijn voor aanvaarden bevatten. Indien een aanbieding of een offerte een vrijblijvend aanbod 
bevat en dit aanbod wordt aanvaard, heeft Amedida Travel het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na 
ontvangst van voornoemde aanvaarding te herroepen.   

Artikel 2 – DEFINITIES 

 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

- Amedida Travel: de reisorganisator; 

- Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Amedida Travel zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het  
verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis, die één overnachting of een 
periode van meer dan 24 uur en tenminste of vervoer of verblijf of een andere niet met vervoer of verblijf 
verband houdende toeristische dienst die een significant deel uitmaakt van de reis omvat; 

- Reiziger: de contractant en/of degene te wiens behoeve een overeenkomst met Amedida Travel is 
gesloten. Indien zich een geval voordoet zoals omschreven in artikel 9 lid 1 van deze voorwaarden, geldt de 
vervangende reiziger; 

- Communicatiekosten: alle kosten die Amedida Travel in de uitvoering van de betreffende overeenkomst 
heeft gemaakt door haar deelname aan het telefax-, telefoon- en telegramverkeer 

- Gewichtige omstandigheden: omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van 
Amedida Travel aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 
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Artikel 3 – TOTSTANDKOMING REISOVEREENKOMST 

!
3.1 
De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Amedida Travel,  
via e-mail of ander schriftelijk contact. Dit houdt in: 
Wanneer het reisvoorstel naar wens is, brengt Amedida Travel een definitieve offerte uit. Als de reiziger 
hiermee akkoord gaat, ontvangt hij een boekingsformulier, dat hij/zij ondertekend terugstuurt per post of 
ingescand per e-mail. Na de totstandkoming van deze reisovereenkomst gaat Amedida Travel definitief boeken. 
Wanneer alle reisonderdelen zijn bevestigd, ontvangt de reiziger een boekingsbevestiging in de vorm van een factuur.  

3.2  
Het aanbod van Amedida Travel is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen.  
Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan, tot uiterlijk  
de factuurdatum. Herroeping wegens verhoging van de reissom volgens het bepaalde in artikel 5. 

3.3 
De reiziger verstrekt Amedida Travel vóór of uiterlijk bij het sluiten van de reisovereenkomst alle relevante 
persoonlijke gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reiziger(s) die van belang zijn voor het 
sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de reis. Dit geldt ondermeer voor de exacte naamgegevens 
van alle deelnemers zoals deze in het paspoort staan aangegeven. Daartoe behoren eveneens indien 
beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoon en e-mailadres.  
Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde 
reiziger(s) die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Amedida Travel. Bijzonderheden 
betreffen bijvoorbeeld de lichamelijke en/of geestelijke toestand van de reiziger(s). 

3.4  
De natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die namens of ten behoeve van een derde een reisovereenkomst 
aangaat, is hoofdelijk  aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. 
Alle correspondentie tussen de reiziger(s) en Amedida Travel verloopt uitsluitend via deze persoon. 

3.5 
De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de publicatie van Amedida Travel en eventueel schriftelijke 
bevestigde afwijkingen en/of aanvullingen. Mocht de bevestiging van Amedida Travel afwijken van de gesloten 
overeenkomst, dan heeft de reiziger gedurende 7 dagen na de verzenddatum van de schriftelijke weergave het 
recht de overeenkomst kosteloos doch schriftelijk te wijzigen of te annuleren. 

3.6 
Kennelijke fouten en vergissingen binden Amedida Travel niet. Dergelijke fouten en vergissingen  
zijn fouten en vergissingen die, vanuit het perspectief van de reiziger, op het eerste gezicht  
als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.  

3.7 
Indien de reiziger bij het totstandkomen van de reisovereenkomst bepaalde voorkeuren kenbaar maakt met 
betrekking tot door de reisorganisator te leveren diensten, zoals bijv. voorkeur voor een bepaalde zitplaats in 
het vliegtuig, de ligging van een hotelkamer, etc., zal met de opgegeven voorkeur zoveel mogelijk rekening 
worden gehouden. Hieraan kunnen echter, ondanks eventuele vermelding op reisbescheiden en 
boekingsformulieren, geen rechten aan worden ontleend. 

3.8 
De reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en de dag van aankomst ongeacht het 
tijdstip als hele dagen worden geteld. De tijden in de reisbescheiden gelden daarbij als de relevante tijdstippen. 

3.9 
Amedida Travel draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites 
en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.  
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Artikel 4 – UITVOERING VAN DE REIS 

 
4.1  
Amedida Travel is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomsten derden in te schakelen.  
 
 
4.2  
De reiziger is verplicht alle aanwijzingen van Amedida Travel en/of diens vertegenwoordiger na te leven ter 
bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn 
ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.   
 
4.3 
De reiziger, die zodanig hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of op kan leveren, dat een goede uitvoering van 
de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Amedida Travel van (voortzetting van) de reis 
worden uitgesloten, indien van Amedida Travel in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst 
wordt nagekomen. Alle uit de hinder en de uitsluiting voortvloeiende kosten komen voor rekening van de 
reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.   
 
4.4 
De reiziger is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de overeenkomst, die ter plaatse door hem wordt 
geconstateerd, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm mee te delen aan de betrokken 
dienstverlener en/of aan Amedida Travel. Indien deze tekortkoming niet binnen redelijke tijd oplost, dient de 
reiziger onverwijld contact op te nemen met Amedida Travel. Zie hiervoor artikel 16.  
 
4.5 
Indien de reiziger aan één of meer van de hiervoor genoemde verplichtingen zich niet, niet tijdig of niet volledig 
heeft gehouden, is Amedida Travel gerechtigd de eventuele meerkosten die de uitvoering van de reis 
tengevolge van het niet voldoen van de reiziger aan zijn verplichtingen met zich heeft meegebracht, aan de 
reiziger in rekening te brengen. 

Artikel 5 – REISSOM 

 
5.1 
De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders vermeld.  
 
5.2 
De gepubliceerde reissom is gebaseerd op prijzen, valutakoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij 
Amedida Travel bekend waren ten tijde van het samenstellen van de reis. 
 
5.3 
Amedida Travel heeft het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband 
met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, 
heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. Amedida Travel zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is 
berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen. Hij moet (op straffe van verval) van dit recht gebruikmaken 
binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling over de verhoging. 
 
5.4 
Indien de reiziger de reissomverhoging als bedoeld in vorig lid afwijst, kan Amedida Travel de overeenkomst 
opzeggen. De reiziger zal dan de reissom terug ontvangen of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een 
evenredig deel daarvan. 
 
5.5 
Bedoelde wijzigingen kunnen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom. Amedida Travel zal daarbij 
aangeven op welke wijze deze verlaging is berekend. 
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Artikel 6 – BETALING 

 
6.1 
Bij totstandkoming van de reisovereenkomst dient een aanbetaling van 20% van de totale overeengekomen 
reissom vermeerderd met de kosten van de vliegtickets te worden voldaan, plus eventuele betalingen voor in de 
reisovereenkomst opgenomen verzekeringspremies en -kosten. Betaling dient plaats te vinden binnen 5 
werkdagen na de factuurdatum. 
Indien geen vluchten worden geboekt geldt een aanbetaling van 30% van de totale overeengekomen reissom. 
 
6.2  
Indien voor bepaalde reisonderdelen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden, zal dit vermeld staan in de 
schriftelijke bevestiging van de boeking. In dat geval zullen afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.  
 
6.3 
Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor de aanvangsdatum van de reis in het bezit te zijn van de 
reisorganisator. 
 
6.4 
Bij totstandkoming van de reisovereenkomst binnen 8 weken voor de aanvangsdatum van de reis moet de 
volledige reissom per ommegaande worden voldaan. 
 
6.5 
Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Dit kan zowel annulering van de reis als ontbinding van de 
reisovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij de annuleringskosten in rekening worden gebracht aan de 
reiziger.  
Indien de reiziger niet de volledige reissom tijdig betaalt, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke 
rente verschuldigd over de periode dat de reiziger met de voldoening daarvan in verzuim is geweest. Eventuele 
buitengerechtelijke incassokosten worden tevens bij de reiziger in rekening gebracht.  
 
6.6 
Betalingen kunnen niet met creditcard plaatsvinden. 

Artikel 7 – INFORMATIE EN REISBESCHEIDEN 

 
7.1 
Indien de volledige betaling van de reissom heeft plaatsgevonden, zal Amedida Travel zich inspannen om de 
benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor vertrek aan de reiziger ter beschikking te stellen. Indien een 
reisovereenkomst binnen 10 dagen voor vertrek tot stand komt, zal dit zo spoedig mogelijk plaatsvinden. 
 
7.2 
Op de website van Amedida Travel is algemene, op de Nederlandse nationaliteit afgestemde, informatie te 
vinden betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied. 
De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige actuele en aanvullende informatie 
in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie niet tussentijds is 
gewijzigd. 
 
7.3 
De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde geldige documenten, 
zoals een paspoort, eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen/vaccinaties en, bij autohuur, een 
(internationaal) rijbewijs en een creditcard in verband met borgstelling. 
Indien een reiziger de reis niet (geheel) kan maken door het ontbreken van enig geldig document, komen de 
kosten met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de reiziger. 
 
7.4 
De reiziger die om een van de bovengenoemde redenen niet aan de reis kan deelnemen, heeft geen aanspraak 
op restitutie van (een deel van) de reissom. 
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Artikel 8 – WIJZIGING DOOR DE REIZIGER  

 
8.1 
Tot 28 dagen voor vertrek kan de reiziger schriftelijk verzoeken de reisovereenkomst te wijzigen. Dit geldt 
alleen indien het verzoek tot wijziging niet het karakter van een annulering heeft en indien de bij de 
reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen. 
Hiervoor geldt dat de reiziger de eventuele meerkosten van de gewijzigde reis volgens het bepaalde in artikel 5 
voldoet. 
 
8.2 
Amedida Travel deelt de reiziger zo spoedig mogelijk, doch binnen 10 dagen na ontvangst van het schriftelijke 
verzoek van de reiziger, mede of zij al dan niet met de verzochte wijziging akkoord gaat 
 
8.3 
Indien Amedida Travel het verzoek tot wijziging afwijst, zal dit met redenen worden omkleed. 
 
8.4 
Indien Amedida Travel akkoord gaat met de wijziging, is de reiziger de gewijzigde reissom verschuldigd conform 
de geldende betalingsregelingen, alsmede een bedrag van ! 30 per boeking per wijziging, vermeerderd met 
eventuele communicatiekosten. 
 
8.5 
Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal reizigers wordt beschouwd als een (deel)-
annulering waarop artikel 10 van toepassing is. 
 
8.6 
Indien de reiziger het verzoek tot wijziging handhaaft, nadat Amedida Travel heeft besloten niet met het 
wijzigingsverzoek in te stemmen, dan geldt deze handhaving als een annulering van de overeenkomst en zullen 
de daartoe bestemde bepalingen van deze voorwaarden, in het bijzonder artikel 10, van toepassing zijn. 
 
8.7 
Het is mogelijk om na de oorspronkelijke bevestiging van de reis één of meerdere reisonderdelen bij te boeken. 
De als gevolg hiervan gewijzigde reissom dient de reiziger, onder aftrek van reeds betaalde gelden, te voldoen. 
Tot 2 maanden voor vertrek worden voor bijboeking geen extra kosten voor gerekend. Binnen 2 maanden voor 
vertrek bedragen de extra kosten ! 30.  
 
8.8 
Vanaf 28 dagen voor vertrek zal wijziging van de reis c.q. bijboeking over het algemeen niet mogelijk zijn. 
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Artikel 9 – IN-DE-PLAATSSTELLING 

 
9.1 
Indien één of een deel van de aangemelde reizigers verhinderd is aan de reis deel te nemen, heeft de reiziger 
de keuze: 

- ofwel de overeenkomst te annuleren; 

- ofwel Amedida Travel verzoeken zich te laten vervangen door een ander persoon, die zelf nog geen reiziger 
in de zin van de voorwaarden is en die in de plaats van de reiziger aan de reis kan deelnemen. 

 
9.2 
De in het vorig artikel bedoelde vervanging van de reiziger is uitsluitend mogelijk op de navolgende 
voorwaarden: 
a.  De vervangende reiziger voldoet aan alle in de overeenkomst verbonden voorwaarden; 
b.  De reiziger dient het verzoek tot vervanging schriftelijk uiterlijk 14 dagen voor de dag van vertrek in bij 

 Amedida Travel; 
c.  De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners dienen zich niet te verzetten tegen in- 

 de-plaatsstelling; 
d.  De aanmelder, reiziger en degene die hem/haar vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Amedida 

 Travel voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom c.q. de gehele reissom, 
 vermeerderd met wijzigings- en communicatiekosten en eventuele extra kosten als gevolg van de 
 vervanging. 

Artikel 10 – ANNULERING DOOR DE REIZIGER 

 
10.1 
Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk per post of e-mail te geschieden. De dag 
van ontvangst hiervan door de reisorganisator geldt als de annuleringsdatum. 
 
10.2 
Indien een overeenkomst door de reiziger wordt geannuleerd, is de reiziger verplicht naast ! 30 
administratiekosten de volgende bedragen terzake annuleringskosten aan Amedida Travel te betalen: 
Bij annulering  

- tot 56 dagen voor vertrek: 25% van de reissom of de minimum aanbetaling 

- van 56 dagen tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom 

- van 28 dagen tot 21 dagen voor vertrek: 75% van de reissom 

- vanaf 21 dagen voor vertrek: 100% van de reissom 
 
10.3 
Indien een reisonderdeel strengere annuleringsvoorwaarden heeft, gelden voor dit onderdeel de hierop van 
toepassing zijnde bepalingen. Dit is kan bijvoorbeeld van toepassing zijn op lijndienstvluchten, activiteiten en 
excursies. 
 
10.4 
De annuleringskosten zullen de hoogte van de overeengekomen reissom niet overschrijden. 
 
10.5  
Het annuleren van de reisovereenkomst door één of meerdere reizigers die gezamenlijk een reisprogramma 
hebben geboekt, geldt als annulering van alle reisovereenkomsten.  
Elke reiziger zal in dat geval de verschuldigde annulerings- en reserveringskosten, opgesomd in de voorgaande 
artikelleden, moeten betalen. Voor de overblijvende reizigers wordt de reissom opnieuw bepaald. Dit kan een 
meerprijs tot gevolg hebben.  
Tenzij de reiziger uitdrukkelijk aan Amedida Travel te kennen geeft zijn overeenkomst met Amedida Travel in 
stand te willen laten en indien voor het aantal aldus overblijvend niet-annulerende reiziger(s) accommodatie 
beschikbaar is. De alsdan overblijvende reizigers moeten de reissom betalen, zoals die geldt voor dat nieuwe 
aantal reizigers. De door deze overblijvende reizigers verschuldigde annuleringsgelden worden verrekend met 
de nieuwe reissommen. 
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Artikel 11 – ANNULERING DOOR AMEDIDA TRAVEL 

 
11.1 
Indien de reiziger niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen zoals genoemd in artikel 4 heeft Amedida Travel 
het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, een en ander onverminderd het recht van 
Amedida Travel op betaling van de reissom, vermeerderd met rente en kosten. 
 
11.2 
Amedida Travel heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. 
Hieronder worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van 
Amedida Travel aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Amedida Travel zal de 
reiziger onverwijld schriftelijk van de opzegging op de hoogte stellen met opgaaf van redenen. 
 
11.3  
Amedida Travel zal, voor zover de opzegging niet het gevolg is van een aan de reiziger toe te rekenen oorzaak, 
gelijktijdig met de in lid 2 bedoelde kennisgeving een alternatieve, gelijkwaardige of betere reis aanbieden. 
 
11.4 
Indien het in het vorige lid bedoelde bedoelde aanbod van Amedida Travel niet wordt aanvaard door de reiziger 
of indien Amedida Travel niet in staat is een dergelijk aanbod te doen, wordt de reeds geheel of gedeeltelijk 
betaalde reissom door Amedida Travel terugbetaald. 

 

Artikel 12 – WIJZIGING DOOR AMEDIDA TRAVEL 

 
12.1 
De in het reisvoorstel en/of reisbeschrijvingen genoemde routes zijn altijd onder voorbehoud. 
De lokale en/of weersomstandigheden op de bestemming en het soms avontuurlijke karakter van de 
aangeboden reizen, kunnen ertoe leiden dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten 
worden aangebracht. Veranderingen in reisschema’s ten gevolge van aanhoudende slechte weers- of 
natuuromstandigheden vallen eveneens onder de werking van dit artikel. In die laatste gevallen vindt door de 
reisorganisator onverwijld kennisgeving plaats. 
Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie 
en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in het reisschema is aangegeven. Amedida Travel zal zorgdragen 
dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. 
 
Veiligheid van de reiziger staat altijd voorop, daarom kan een beslissing van chauffeur of reisleiding met 
betrekking tot reisroute of reisprogramma nooit aangevochten worden. Eventuele extra kosten die ontstaan 
door extra gereden kilometers tijdens een privé-excursie komen ten laste van de reiziger.   
 
12.2 
De routes van de privé-excursies zijn altijd onder voorbehoud. Weersomstandigheden en lokale omstandigheden 
kunnen afwijkingen van deze routes noodzakelijk maken. Veiligheid van de reiziger staat altijd voorop. Daarom kan  
een beslissing van een chauffeur of reisleiding met betrekking tot de reisroute of het reisprogramma nooit 
aangevochten worden. Eventuele extra kosten die ontstaan door deze beslissing komen ten laste van de klant.  

 
12.3 
Amedida Travel heeft het recht de reisovereenkomst te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. 
Hieronder worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van 
Amedida Travel aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 
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12.4 
De reiziger die gebruik maakt van zijn recht de overeenkomst ingevolge lid 2 te wijzigen, moet dit binnen 3 
werkdagen na ontvangst van het bericht van Amedida Travel over de wijziging aan de reisorganisator kenbaar 
maken. Vanaf 14 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).  
In geval van wijziging doet Amedida Travel de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod of zal zij de door de 
reiziger reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom minus ! 30 administratiekosten per overeenkomst 
restitueren. 
 

Artikel 13 – AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT 

 
13.1 
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 11 en 12 is Amedida Travel verplicht tot uitvoering van de 
reisovereenkomst zoals de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mag verwachten. 
 
13.2 
Indien de reis niet verloopt conform de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo 
spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 16. 
 
13.3 
Indien de reis niet verloopt conform de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is Amedida Travel verplicht de reiziger 
de eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming niet aan Amedida Travel is toe te rekenen, noch aan 
de persoon van wiens hulp Amedida Travel bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, omdat: 
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of 
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, die niet te voorzien was of kon worden opgeheven, 

is toe te rekenen aan een derde die niet direct is betrokken bij de levering van de in de overeenkomst 
betrokken diensten; of  

c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht of aan een gebeurtenis 
die Amedida Travel of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met 
inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen. 
Wanneer Amedida Travel aansprakelijk is op grond van dit artikel, zal haar aansprakelijkheid zijn beperkt 
c.q. uitgesloten conform toepasselijke internationale verdragen. Of 

d. de schade voortvloeit uit handelingen en invloeden van de bij de uitvoering van de reisovereenkomst 
betrokken derden (bijvoorbeeld tijdens de uitvoering van door de klant geboekte excursies); of 

e. er tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst zijn die te wijten zijn aan overmacht; of  
f. er problemen zijn tijdens de periode van autohuur met een door Amedida Travel gereserveerde auto of 

door Amedida Travel gevraagde partij te reserveren auto  
g. Amedida Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding 

bestaat uit hoofde van enige verzekering.  
h. Iedere aansprakelijkheid van Amedida Travel, uit welken hoofde dan ook, zal - behoudens in geval van 

overlijden of letsel - steeds zijn beperkt tot maximaal driemaal de reissom voor materiële en zuivere 
vermogensschade en maximaal éénmaal de reissom voor derving van reisgenot. 

i. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Amedida Travel 
gelden ook ten behoeve van werknemers van Amedida Travel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.  
 
Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van 
de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, niet 
konden worden vermeden. Weersomstandigheden behoren uitdrukkelijk tot dit soort omstandigheden. 
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Artikel 14 – HULP EN BIJSTAND 

 
14.1 
Amedida Travel is naar gelang van de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien 
de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs 
mocht hebben.  
 
14.2 
Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend is de reisorganisator tot verlening van 
hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de 
verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de reiziger. 
 
14.3 
De kosten voor hulp en bijstand komen voor rekening van de reisorganisator indien de tekortkoming in de 
nakoming aan hem of aan de persoon wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, kan 
worden toegerekend overeenkomstig artikel 13. 

 

Artikel 15 – VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER 

 
15.1 
Zie ook artikel 4 en artikel 7, lid 3. 
 
15.2 
De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator c.q. reisleiding ter bevordering 
van het goede verloop van de reis. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet-nakoming van 
deze verplichting. 
 
15.3 
Elke reiziger is zelf verantwoordelijk voor het gedurende de reis in het bezit zijn van een verzekering waarin het 
risico van ziekenhuiskosten, medische kosten, begrafenis- en repatriëringskosten tegen kostende prijs zijn 
gedekt. 
 
15.4 
Amedida Travel stelt verplicht dat de reiziger een reis- en annuleringskostenverzekering afsluit, die aansluit op 
reis en bestemming. Dit betreft onder meer een volledige dekking verschaffende verzekering voor risico’s die 
worden gedekt door de gangbare reis-, ongevallen- en bagageverzekeringen. De verplichting van de 
reisorganisator om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien 
niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering Alarmcentrale/SOS-
centrale. 
 
15.5 
Indien individueel reis- en annuleringsverzekeringen zijn afgesloten, dient de reiziger polisnummers en naam 
van de betreffende verzekeringsmaatschappij aan Amedida Travel door te geven. 
 
15.6 
De reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de plaatselijke 
agent, uitvoerder of accommodatieverschaffer te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. 
In het geval dat de reiziger niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan 
geheel voor zijn rekening. 
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Artikel 16 – ONVOLKOMENHEDEN OF KLACHTEN 

 
16.1 
Een door de reiziger geconstateerde onvolkomenheid in of klacht over de uitvoering van de overeenkomst, als 
bedoeld in artikel 4 lid 4, dient zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming bij de betrokken dienstverlener 
kenbaar worden gemaakt, zodat deze – voor zover mogelijk - een passende oplossing kan treffen. 
Indien de onvolkomenheid of klacht naar de mening van de reiziger niet bevredigend wordt opgelost en afbreuk 
doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij de lokale vertegenwoordiging of, 
indien deze niet bereikbaar is, bij Amedida Travel. De communicatiekosten worden door Amedida Travel 
vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt. 
 
16.2 
Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en Amedida Travel niet in de 
gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan het eventuele recht van de reiziger op 
schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.  
 
16.3 
Als een klacht na inspanning van lokale vertegenwoordiging en betrokken dienstverlener alsnog niet 
bevredigend wordt opgelost, moet de klacht uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis schriftelijk en 
gemotiveerd worden ingediend bij Amedida Travel. Als de klacht niet de uitvoering, maar de totstandkoming van 
een reisovereenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de 
betreffende feiten bij Amedida Travel te worden ingediend.  
 
16.4 
Indien een klacht niet tijdig of niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kan de reiziger zich desgewenst tot 
uiterlijk drie maanden na afloop van de reis wenden tot de bevoegde rechter. 
 
16.5 
Op alle geschillen tussen Amedida Travel en de reiziger is Nederlands recht van toepassing. 
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